Iedereen weet dat er op aarde veel, heel veel mensen wonen en dat
er ieder jaar miljoenen bij komen.
Vandaag leven op aarde meer dan 6.000.000.000 mensen.
En als je over ongeveer een uurtje dit boek uit hebt, zijn er
ondertussen weer 4000 mensen meer.
In het jaar 2050 zijn we op deze wereld misschien al met z’n negen
miljarden.
Als we elkaar allemaal een hand zouden geven, zou die
mensenketting meer dan 9 miljoen kilometer lang zijn, genoeg om
229 keer om de aarde te reiken of 12 keer naar de maan en terug te
gaan!
Meer dan 6.000.000.000 mensen en toch zijn er geen twee gelijk.
Ieder is weer anders, allemaal verschillen we van elkaar.
Ieder mens is uniek, enig in zijn soort.

We zijn er in alle soorten en maten: groot en klein,
dik en dun.

Maar we zijn allemaal – zonder uitzondering – heel klein
begonnen!

Onze huidskleur kan heel verschillend zijn.

Zelfs de vorm en de kleur van onze ogen is nooit dezelfde.

Onze neuzen – je kunt ze zo gek niet verzinnen!

En ons haar: van sneeuwwit tot gitzwart...
steil, golvend, in staartjes, vlechtjes, kuifjes, knoetjes...
En dan al die mensen die helemaal geen haar hebben!

Kijk maar naar onze gezichten, lippen, ogen...

Het gekste is dat veel mensen met steil haar golven willen hebben, mensen met kroeshaar willen het glad; in elk geval willen ze
altijd iets anders.
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We willen allemaal graag mooi zijn en daar doen we dikwijls erg
ons best voor. Maar wat in het ene land mooi is, daar word je ergens
anders om uitgelachen.
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Over de hele wereld dragen mensen andere kleren –
en sommige dragen niets.

Nigeria

